முதியயோர் பரோமரிப்புத் துறையில் ‘ய ோவிட்-19’ -இன் தோக் த்திற்கு
ஆளோ ியுள்ளவர் ளுக் ோன துக் ம் மற்றும் அதிர்வு ஆதரவுதவி ள்
ஆஸ்திரேலிய முதிரயோர் பேோமரிப்புத் துறையில் துக்கம், இழப்பு மற்றும் அதிர்வு
ஆகியவற்ைிற்கு ஆளோகியுள்ளவர்களுக்கோன ஆதேவுதவி ரேறவகளுக்கு
ஆஸ்திரேலிய அேேோங்கம் நிதியுதவி அளித்துவருகிைது. முதிரயோர் பேோமரிப்பு
இல்லங்களில் தங்கியிருப்பவர்கள், சேோந்த வடுகளில்
ீ
இருந்துசகோண்டு பேோமரிப்பு
ரேறவகறளப் சபற்றுவருபவர்கள், அவர்களுறைய அன்பிற்குரியவர்கள் மற்றும்
முதிரயோர் பேோமரிப்புப் பணியோளர்கள் ஆகிரயோருக்கு இந்த ரேறவகள் கிறைக்கும்.
இந்த ரேறவகறள நீங்கள் உங்களுக்கோகப் பயன்படுத்திக்சகோள்ளலோம், அல்லது
உங்களுறைய அன்பிற்குரியவர்களுக்கும், உங்களுறைய ேமூகத்தினருக்கும் இறதப்
பற்ைித் சதரிவிக்கலோம்.
இந்த ரேறவகள் அறனவேது பயன்போட்டிற்குசமன இலவேமோகக் கிறைக்கும்.
மக்களுறைய கலோேோேம், மதம், அறையோளம் மற்றும் வோழ்க்றகப் போணிகள்
ஆகியவற்ைிற்கு இந்த ரேறவ அறமப்புகள் அறனத்தும் மதிப்பளிக்கும்.
உங்களுக்ரகோ, உங்களுறைய அன்பிற்கு உரிய ஒருவருக்ரகோ சமோழிசபயர்ப்போளர்
ஒருவர் ரதறவப்பட்ைோல், ‘சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமோழிசபயர்த்துறேப்பு ரேறவ’யிறன 131 450-இல் அறழயுங்கள். உங்களுக்குத் ரதறவப்படும் சமோழியின்
சபயறேயும், எந்த அறமப்புைன் நீங்கள் சதோைர்புசகோள்ள விரும்புகிைீர்கள்
என்பறதயும் அவர்களுக்குச் சேோல்லுங்கள்.
துக் ம் மற்றும் இழப்பு குைித்த ஆதரவுதவி ள்
ததோறையபசி மூைமோன அைிவுறரயோயைோசறன:
‘ரகோவிட்-19’ கோேணமோக இழப்பிற்கும், துக்கத்திற்கும் ஆளோகியுள்ள
ேமூகத்தவர்களுக்கு ஆதேவுதவி அளிப்பதில் முதிரயோர் பேோமரிப்புப் பணியோளர்கள்,
முதிரயோர் பேோமரிப்பு ரேறவ வழங்குநர்கள், ேமய மற்றும் ேமூகக் குழுக்கள்
ஆகிரயோருக்கு ‘துக்கம் மற்றும் இழப்பு குைித்த ஆஸ்திரேலிய ஆதேவுதவி றமயம்’
(Australian Centre for Grief and Bereavement) எனும் அறமப்பு உதவுகிைது. உங்களுறைய
ேமூகத்திற்கு எப்படி உதவுவது என்பறதப் பற்ைிய அைிவுறேக்கு 1800 222 200 -ஐ
அறழயுங்கள்.
அவர்கறள நீங்கள் அறழக்கும்ரபோது, உங்களுக்கு அல்லது உங்களுறைய
அன்பிற்குரியவர்களுக்கு உதவுவதற்கோக உங்களுக்கு என்ன ரதறவப்படுகிைது
என்பறதப் பற்ைி நீங்கள் அவர்களுைன் ரபேலோம். ‘சைலிசெல்த்’ எனப்படும்
(சதோறலரபேி அல்லது கோசணோலி வழியோன) சுகோதோே ரேறவ வழியோக அல்லது
ரநேடியோக அளிக்கப்படும் மருத்துவத் சதோழிலர் ஒருவருைனோன குழுஅைிவுறேயோரலோேறன அல்லது ஒருவருக்கு-ஒருவர் என்ை ரீதியிலோன
அைிவுறேயோரலோேறன ஆகியன இதில் உள்ளைங்கக்கூடும்.
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அேபு, சேக், ஃபோர்ஸி, ஃப்சேன்ச், இத்தோலியன், ஜோப்பன ீஸ், மோல்ட்டீஸ், ேிங்களம்,
தமிழ், ஸ்போனிஷ் மற்றும் யிட்டிஷ் ஆகிய சமோழிகளில் வோடிக்றகயோளர்களுைன்
ரபசும் இரு-சமோழி ஊழியர்கள் ‘துக்கம் மற்றும் இழப்பு குைித்த ஆஸ்திரேலிய
ஆதேவுதவி றமய’(Australian Centre for Grief and Bereavement)த்தில் உள்ளனர். நீங்கள்
அறழக்கும்ரபோது உங்களுறைய சமோழி என்ன என்று சேோல்லுங்கள். மற்ை
சமோழிகளுக்கு, 131 450- இல் ‘சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமோழிசபயர்த்துறேப்பு
ரேறவ’-றய அறழத்து ‘துக்கம் மற்றும் இழப்பு குைித்த ஆஸ்திரேலிய ஆதேவுதவி
றமயம்’ (Australian Centre for Grief and Bereavement) ரவண்டுசமனக் ரகளுங்கள்.
சேவித் திைன் அற்ை அல்லது சேவித்திைன் குறைந்தவர்களுக்கோக ‘ஆஸ்லன்’
சமோழியின் பயன்போட்றையும் ‘துக்கம் மற்றும் இழப்பு குைித்த ஆஸ்திரேலிய
ஆதேவுதவி றமயம்’ ஆதரிக்கிைது.
மைதிய ோய் உள்ளவர் ளுக் ோன ஆதரவுதவி:
‘ஆஸ்திரேலிய மைதிரநோய் ஆதேவுதவி அறமப்பு’ (Dementia Support Australia) 24 மணி
ரநே அடிப்பறையிலோன ரேறவறய அஸ்திரேலியோ முழுதும் வருைம் 365
நோட்களும் அளித்துவருகிைது. மைதிரநோய் உள்ள ஒருவறேப்
பேோமரித்துவருபவர்களுக்கு அைிவுறே மற்றும் பரிந்துறே ரேறவகறள இது
அளிக்கிைது. அவர்கறள நீங்கள் 1800 699 799 எனும் இலக்கத்தில் அறழக்கலோம்.
உங்களுக்கு, அல்லது உங்களுறைய அன்பிற்குரியவர்களுக்கு சமோழிசபயர்ப்போளர்
ஒருவர் ரதறவப்பட்ைோல் ‘சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமோழிசபயர்த்துறேப்பு ரேறவ’யிறன 131 450-இல் அறழத்து ‘ஆஸ்திரேலிய மைதிரநோய் ஆதேவுதவி அறமப்பு’
(Dementia Support Australia) ரவண்டுசமனக் ரகளுங்கள்.
பரிந்துறர யசறவ ள்:
‘வயதோரனோருக்கோன பரிந்துறே ரேறவத் சதோைர்புவறல’ (The Older Persons Advocacy
Network) எனும் அறமப்பு ஆஸ்திரேலியோ முழுதும் பரிந்துறே ரேறவகறள
அளித்துவருகிைது. நீங்கள் சபற்றுவரும் முதிரயோர் பேோமரிப்பு ரேறவகளில்
உங்களுக்குப் பிேச்ேிறனகள் இருந்தோல், இவர்களோல் உதவ இயலும்.
வயதோனவர்கள், அவர்களுறைய குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் பிேதிநிதிகள்
ஆகிரயோருக்கு இலவேமோன, இேேியமோன மற்றும் சுயோதீனமோன பரிந்துறேகள்,
தகவல்கள் மற்றும் கல்வியைிவுச் ரேறவகறள ‘வயதோரனோருக்கோன பரிந்துறே
ரேறவத் சதோைர்புவறல’ (The Older Persons Advocacy Network) அளிக்கிைது. அவர்கறள
1800 700 600 எனும் இலக்கத்தில் அறழயுங்கள். உங்களுக்கு, அல்லது உங்களுறைய
அன்பிற்குரியவர்களுக்கு சமோழிசபயர்ப்போளர் ஒருவர் ரதறவப்பட்ைோல்
‘சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமோழிசபயர்த்துறேப்பு ரேறவ’-யிறன 131 450-இல்
அறழத்து ‘வயதோரனோருக்கோன பரிந்துறே ரேறவத் சதோைர்புவறல’ (The Older Persons
Advocacy Network) ரவண்டுசமனக் ரகளுங்கள்.
‘ய ோவிட்-19’-ஐப் பற்ைிய யமைதி த் த வல் ள்
அதிகோேப் பூர்வமோன மூலங்களிலிருந்து தகவல்கறளத் சதரிந்துசகோள்வது
முக்கியம். health.gov.au எனும் வறலத்தலத்திற்குச் சேல்லுங்கள், அல்லது ‘ரதேிய
சகோரேோனோ றவேஸ் உதவி இறணப்’(National Coronavirus Helpline)பிறன 1800 020 080இல் அறழயுங்கள். சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் சமோழிசபயர்த்துறேப்பு ரேறவகளுக்கு
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131 450-ஐ அறழத்து ‘ரதேிய சகோரேோனோ றவேஸ் உதவி இறணப்பு ’(National
Coronavirus Helpline) ரவண்டுசமனக் ரகளுங்கள்.
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